
 1 

 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 قالب نگارش طرح درس
 

 

 اصول و مبانی جامعه شناسی: عنوان درس

 بهداشت عمومی اولترم کارشناسی پیوسته : دانشجويان  مخاطبان

     واحد نظری   2 :تعداد و نوع واحد

 ندارد: یا همزمان پیش نیاز

 : درسزمان ارائه 

اسوتاديار رورو    سیاسوتذااری سوومت     MPHدکتری تخصصی آمووز  بهداشوت و ارتیوای سوومت و     ) مهدی میرزايی علويجهدکتر : مدرس

  (دانشذا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشا   دانشکد  بهداشت  آموز  بهداشت و ارتیاء سومت
 

 : درس شرح

و قووانی   انسان موجودی اجتماعی است که با پديد  های اجتماعی ارتباط نزديک دارد. مطالعه پديد  های اجتماعی در آشنايی با انواع جوامو  انسوانی   

ت اجتماعی حاکم بر آنها و چذونذی انجام تحییق و پژوهش در مسائل مربوط به آن بورای دانشوجويانی کوه بوه دلیول حروور در سیسوتم ارائوه خودما         

 بهداشتی ارتباط نزديک و مداوم با مردم و اجتماع دارند، بسیار ضروری است.  
 

 : لی جلساتاهداف ک

 آشنايی دانشجويان با مفاهیم، اصوحات جامعه شناسی و نیز شناخت علمی پديد  ها و امور اجتماعی -

ررسی انواع جوام  انسانی و ويژری های اي  جوامو  در  آشنايی نظری و کاربردی با اصول و روشهای کمی و کیفی جامعه و مسائل اجتماعی و ب -

 ايران

 شناخت و تحلیل نهادها و موسسات اجتماعی بطور کلی و سیر تکوي  آن در جامعه ايران.   -
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 جلسه( 17): تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 اول تا ششمجلسات 

 یجامعه شناس یمفهوم و محتوآشنايی با : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 . تعريف کندرا  جامعه شناسی 1

 .  رايج تري  نظريه های جامعه شناسی را نام ببرد 2

 .با مهمتري  نظريه های جامعه شناسی آشنا شود و کاربرد آنها در شرح مسائل اجتماعی بیان کند 3

 را شرح دهد.  یو کاربرد یفیتوص یجامعه شناس 4

 قلمرو جامعه شناسی را توضیح دهد.  5

 رابطه جامعه شناسی و ساير علوم اجتماعی را شرح دهد. 6

 با مفهوم تغییر در اجتماع و داليل میاومت در برابر آن آشنا شود.  7

 جلسات هفتم تا دوازدهم 

 آشنايی با امور و پديد  های اجتماعی: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. پديد  های اجتماعیمفهوم  1

 کند. انیرا ب ويژریهای امور و پديد  های اجتماعی ماهیت و  2

 را شرح دهد یاجتماع یها د يامور و پد یوستذیپ 3

 فرهنگ را تعريف کند و اجزای آن را شرح دهد.  4

 رابطه فرهنگ و سومتی را شرح دهد. 5

 منظور از تنوع فرهنذی را بیان کند. 6

 جامعه پايری را شرح دهد.  7

 جلسات سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

 یدر جامعه شناس قیتحی یو روشهاآشنايی با اصول : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد یدر جامعه شناس قیتحی یروشهاانواع  1

 .مفهوم رو  تحییق را شرح دهد 2

 بیان کند.مراحل انجام يک پژوهش را  3

 ضم  تعريف پژوهش کیفی و کمی، تفاوت های آنها را شرح دهد. 4

 را توضیح دهد. رو  های کمی و کیفی در جامعه شناسیکاربرد  5

 را بیان کند. پژوهش در جامعه شناسیمشکوت  6

 را بیان کند. و موحرات اخوقی در پژوهش های اجتماعیمحدوديت ها و  7

 هفدهمجلسه 

 مرور مطالب: هدف کلی
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 : منابع

 میدمات جامعه شناسی، دکتر منوچهر محسنی -

 سخنرانی، بحث رروهی: »روش تدریس» 

 وايت برد، ويديو پروژکتور، کامپیوتر: »کمک آموزشی یها رسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش آزمون آزمون

رعايووت نظووم، انرووباط، وقووت 

 شناسی و مسئولیت پايری
 .باشد به غیبت در حداکثر سه هفدهم جلسات میدانشجو مجاز 

های بیش از حد  نمر  کسر خواهد شد. دانشجويان با غیبت 5/0برای هر غیبت 

مجاز به آموز  دانشکد  معرفی خواهند شد و طبوق میورارت آموزشوی عمول     

 خواهد شد.

 هر جلسه کوس 2

 کوسی یها یابیارزش
 12 تستی، تشريحی

آزمون در اي  خصوو  در   سه

ترم تحصیلی بررزار خواهد  طول

 .شد

 آزمون نهايی 6 تستی، تشريحی ارزشیابی پايان دور 

 

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :از دانشجویان محترم انتظار میرود

 .حرور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -1

 .مشارکت نماينددر بحث های رروهی و فعالیت های آموزشی  -2

 .در هر جلسه آمادری پاسخ رويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند -3

 .از ديذر مناب  و سايت های معتبر علمی استفاد  نمايند -4

 .نمايند يا بی صدا تلف  همرا  خود را در کوس خامو  -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 بهداشت ( دانشکده4)کالس شماره                                 روز و ساعت جلسه : 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس ینمدرس موضوع درس جلسه

1 
مهدی میرزايی دکتر  مفهوم و محتوی جامعه شناسی

 علويجه

 سخنرانی + بحث رروهی
 ويديو پروژکتور -وايت برد 

 // // // مفهوم و محتوی جامعه شناسی 2

 // // // مفهوم و محتوی جامعه شناسی 3

 // // // مفهوم و محتوی جامعه شناسی 4

 // // // مفهوم و محتوی جامعه شناسی 5

6 
مرور مطالب و آزمون اول کوسوی از مباحوث   

 مربوط به مفهوم و محتوی جامعه شناسی
// // // 

 // // // امور و پديد  های اجتماعی 7

 // // // اجتماعیامور و پديد  های  8

 // // // امور و پديد  های اجتماعی 9

 // // // امور و پديد  های اجتماعی 10

 // // // امور و پديد  های اجتماعی 11

12 
مرور مطالب و آزمون کوسی دوم از مباحوث  

 مربوط به امور و پديد  های اجتماعی
// // // 

 // // // اصول و  روشهای تحییق در جامعه شناسی 13

 // // // اصول و  روشهای تحییق در جامعه شناسی 14

 // // // اصول و  روشهای تحییق در جامعه شناسی 15

 // // // اصول و  روشهای تحییق در جامعه شناسی 16

17 

مرور مطالب و آزمون کوسی سوم از مباحوث  

مربوط به اصول و  روشهای تحییق در جامعه 

 شناسی

// // // 

 

آرزوی سالمتی برای شما با  

مهدی میرزایی علویجهدکتر   


